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 2 (63) ألفية العراقي

 

 سم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام قال الحافظ العراقي رحمه هللا 

 :تعالى: الرابع المناولة
          ثممممممممممممم المنمممممممممممماو    ممممممممممممما ت تممممممممممممرن 

          ذنأبمممممماإلذن أو  ، فممممممالتي فيهمممممما   .
. 

          أعلممممممممى اإلجمممممممما ا ، وأعال مممممممما  ذا
 .          أعطاه ملكا فإعارة كذا  .

          أن يحضمممر الطالمممب بالكتممماب لمممه
ممممم  . ة          ا و مممممذا العمممممر  للمناولمممممعرض 

. 
          والشمممممممممممممين ذو معرفمممممممممممممة فين مممممممممممممره

          ثمممممممممم ينممممممممماول الكتممممممممماب محضمممممممممره  .
. 

          فممممماروه ي مممممول:  مممممذا ممممممن حمممممديثي
          وقممممممد حكمممممموا عممممممن مالممممممك ونحمممممموه  .

. 
             بأنهممممممممممممممممممما تعمممممممممممممممممممادل السمممممممممممممممممممماعا

          وقمممممممد أبمممممممى المفتمممممممون ذا امتناعممممممما  .
. 

           سممممممحاو والثممممممور  مممممممع النعمممممممان
          والشمممممممممممافعي وأحممممممممممممد الشممممممممممميباني  .

. 
          وابممممممممممممن المبممممممممممممارك وغيممممممممممممر م رأوا

          بأنهممممما أن ممممم ، قلممممم : قمممممد حكممممموا  .
. 

ة           جممممممممممممممماعهم بأنهمممممممممممممما صممممممممممممممحيح
ن تكممممممممممن مرجوحمممممممممممعتمممممممممممد    . ة          ا، وا 

. 
             أمممممممممممممممممممما  ذا نممممممممممممممممممماول واسمممممممممممممممممممتردا

          ىفممممي الوقمممم  صمممم  والمجمممما  أد    .
. 

          مممممممن نسممممممخة قممممممد واف مممممم  مرويممممممه
             ةو ممممممممممممممذه ليسمممممممممممممم  لهمممممممممممممما م  مممممممممممممم  .

. 
ة          جممممما  المممممذ  عمممممين فمممممي اإلعلمممممى 

          عنمممممممممممد المح  مممممممممممين لكمممممممممممن مممممممممممما ه  .
. 

          أ ممممممممممخ الحمممممممممممدي  آخممممممممممرا وقمممممممممممدما
          أممممما  ذا ممممما الشممممين لممممم ين ممممر ممممما  .

. 
          أحضمممممممره الطالمممممممب لكمممممممن اعتممممممممد

          مممن أحضممر الكتمماب و ممو معتمممد  .
. 

           صممممممممممممممم  وا   بطمممممممممممممممخ اسمممممممممممممممتي انا
ن ي ممممممممممممممخ:   .           أج تممممممممممممممه  ن كانمممممممممممممماوا 

. 
          ذا مممن حممديثي، فهممو فعممخ حسممن

            التبمممممممممممممين يفيمممممممممممممد حيممممممممممممم  وقمممممممممممممع  .
. 

ن خلمممممممممم  مممممممممممن  ذن المناولمممممممممم ة          وا 
          قيمممممممخ: تصممممممم  وا صممممممم  باطلمممممممه  .

. 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين، أما بعد:
فلما انتهى الكالم على النوع الثال  من أنواع التحمخ وال سم الثال  منه و و اإلجا ة حي  بدأ 

سمى العْر  ثم ال راءة على الشين التي ت   ،بالسماع الذ   و ا صخ السماع من لفظ الشين
وفيها ما ذ كر وت دم ذكره من الخالف وت ديمها على  ،  باإلجا ةو ذان النوع مجمع عليهما ثل  

وا   فا صخ أن المناولة الم رونة باإلجا ة أقوى من  ،المناولة للحاجة  لى معرفتها في المناولة
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 6 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكن لما كان  اإلجا ة مما يحتاج  لى  ،فا صخ أن ت دم المناولة على اإلجا ة ،اإلجا ة المجردة
ن  اإلجا ة مما يحتاج  ليها لمعرفة المناولة ولصحة المناولة ق دم  لما كا ،معرفتها في المناولة

ن كان  دونها في الرتبة  ، ذا  ذا كان  المناولة م رونة باإلجا ة ،عليها قدم  عليها في الذكر وا 
وا ص  أنها باطلة   تعتبر  ،أما  ذا خل  المناولة عن اإلذن وعن اإلجا ة فالخالف فيها سيأتي

المناولة مفاعلة وا صخ في المفاعلة أن تكون بين طرفين كخ واحد منهما يناول  .و  يعتد بها
فهخ المناولة التي تدرس في  ذا النوع على  ذه الكيفية؟ الشين يناول الطالب والطالب  ،اآلخر

 ،صحي  الطالب يناول الشين ويعرضه عليه ،نعم في عر  المناولة ،يناول الشين أو العكس
 وحينئذ   ،ا في الكتاب فإذا عرف أنه من حديثه ناوله  ياه وأذن له بروايته عنهوالشين يتصف  م

تكون على بابها أما  ذا كان  المناولة  ي مجرد مناولة وا عطاء الشين الشين الطالَب الكتاَب 
وتص   ،ا من جهة واحدة وليس  من الطرفين ذه أيض   ،دون أن يرده و ناوله الشين مرة ثانية

 خ  ذه من طرف  ،سافر مسافرة ،سافر   د : ذا قيخ ،قلة وندرة من طرف واحد المفاعلة على
طارو النعخ من طرف واحد من صور  :واحد و  من طرفين؟ من طرف واحد، كما  ذا قالوا

ن كان  مناولة الثاني ليس  م صودة ،التي تكون من طرفينالمناولة   ي مناولة الشين  ،وا 
أو حتى مع التمكين من النسخة بنية الرد على ما سيأتي  ،الكتاب مع عدم التمكين من النسخة

 ذه روايتي من صحي  البخار  يناوله الطالب  ، ذا مرو   ذا البخار   :ي ول الشين ،في أنواعها
كن  ذه غير  ذه مناولة ل ،ثم الطالب يتصف  الكتاب ثم يسترده الشين ،ي ول فاروه عني

يعني  ذا مع عدم التمكين من  ،الطالب ما نوى أن يعطي الشين الكتاب يرده عليه ،م صودة
خذ الكتاب  ما على طر ق الهبة أو  :  مع التمكين من النسخة ي ول الشين للطالبا  النسخة و 

لطالب ا يثب   ذا اثم بعد ذلك  ن كان   بة أو بيع   ،على طر ق البيع أو اإلعارة أو اإلجارة
ن كان على سبيخ اإلعارة أو اإلجارة يرده الطالب للشين ،و ب ى عنده  صور ا ففي بع  ،وا 

وا صخ في  ،وفي بع  صور ا مناولة من طرف واحد   من طرفين ،يتصور فيها المفاعلة
المناولة في اللغة  ،ةالمناولة لغة العطي   .ا في المكاتبةالمفاعلة أنها من الطرفين كما سيأتي أيض  

يعني بغير  ،عطاء :بغير نول أ  ،في حدي  موسى والخضر قال فحملو ما بغير نول ؛ةالعطي  
 ذا من مروياتي فاروه  :ا ي ول له عطاء الشين الطالب كتاب   :وتعر فها في ا صطالح .أجرة
رونة باإلجا ة فال شك  ذه المناولة  ن كان  م  ،أو  ذا فيه رواياتي فاروه عني فيناوله  ياه ،عني

ن خل  عن  ذن وعن  جا ة فيأتي الخالف فيها في آخر بي   ،ةدأنها أقوى من اإلجا ة المجر  وا 
 ن مجرد مناولة الكتاب   يخول للطالب  ؛وا ص  عند أ خ العلم أنها باطلة ،في النوع الثاني

ن قال بعضهم ،أن يرو  بمجرد المناولة فائدة و ي الرواية بخالف ما  نها ما أعطاه  ياه    ل :وا 
 ،ولو انت خ  ليه بإر  لما كان  عطاؤه  ياه بطوعه واختياره ،لو باعه عليه الهدف من ذلك ال يمة

ن لم يصر ح به سيأتي في   :أما أن يعطيه  ياه بطوعه واختياره منهم من ي ول ن  ذه تفيد اإلذن وا 
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 ،عالم بأن  ذه الكتاب مرويه له فصخ مست خكاإلعالم مجرد اإل ،ا نواع ا خرى كاإلعالم مثال  
 :ي ول -وعنده كتاب على الطاولة مثال  -ي ول لطالبه  ،و و نوع خا  ويأتي ما فيه من خالف

مجرد  عالم و دخخ أو يشتبه بالمناولة  ، ذا صحي  البخار  من روايتي بدون مناولة وبدون  ذن
ي لو أن الشين قال عند  صحي  البخار  يعن ،يعني  و ما ناوله  ياه بنفسه ،الوصية بالكتب

نسختي التي أرو ها باإلسناد عند  في المكتبة فاذ ب معه يا فالن وأعطها  ياه ليرو ها عني  ذه 
ن لم يناوله  يا ا بنفسهمناولة حكم   ؟  ليس  مناولةا  مناولة و  أعلمه  ،مناولة لكن  ذا قال له ،ا وا 

مجرد  عالم  ذا سيأتي  ،البخار   ىعن شيوخه  ل وايتها التي اعتمد اأن  ذه النسخة  ي ر 
نعم قد يلتبس ببع  صور المناولة لكن سيأتي الكالم فيه  ،الكالم فيه و  يدخخ في  ذا ال سم

 ي ول رحمه هللا تعالى: ،على جهة ا ست الل
          ذنأبمممممماإلذن أو  ، فممممممالتي فيهمممممما   .         ثم المناو    ما ت ترن 

. 

أو   أن  ، ما أن ت ترن باإلذن أ  باإلجا ة : نها   تخلو من حالين ؛  على نوعينثم المناو 
ما يتصور أن تكون اإلجا ة مجردة عن المناولة يتصور أو  ؟  جا ة  ،تكون مجردة عن اإلجا ة

يتصور أن تكون المناولة مجردة  ، ذا ا صخ في اإلجا ة ،مجردة عن المناولة  ذا ا صخ فيها
 والذ  يبح  والذ  يصححه أ خ العلم  و المناولة الم ترنة باإلجا ة. ،عن اإلجا ة

         ت تممممممممرن أن ثممممممممم المنمممممممماو    ممممممممما 
.......................           بمممممماإلذن  .

. 

فالتي فيها أ ذن أجي  و ذا  و النوع ا ول  ذا  و أعلى  ،يعني باإلجا ة بأن تكون مجردة عنها
 ناك  ؟ما يكون أعلى المناو   ؟أعلى اإلجا ا  والكالم في المناو   :كيف ي ول ،اإلجا ا 

مركبة بين اإلجا ة  ،المعتبرة مركبة ة ن المناول ؛ ناك التحام بين النوعين ،تداخخ بين البابين
ا لما فيها من التعيين والتشخي  بال خالف بين المحدثين عني مطل   أعلى اإلجا ا  ي ،والمناولة
 ،أنا أرو  صحي  البخار  با سانيد عن فالن عن فالن عن فالن : نه حينما ي ول له ؛في ذلك

يرويه عنه بجميع ا سانيد التي  ،وعن فالن قد يكون له أكثر من طر ق فاروه عني ،وعن فالن
لكن  ذا كان معه مناولة فاآلن تحدد  معالم  ،ا  ذا كان مجرد  ذن ذ ،يرو  صحي  البخار  بها

يعني  ذا ناوله  ياه المسألة مفترضة في  ،النسخة التي يرو  بها الشين  ذا الكتاب عن شيوخه
 ،سيما في عصرنا أما  ذا كان الشين نسخته   مي ة لها   ،مناولة الشين نسخته من الكتاب
 ،  مي ة لها على غير ا من النسن المطبوعة في  ذه المطبعة ،بنسخته طبعة معينة من الكتا

أو طبعة منير أو طبعة الخشاو أو طبعة  ناوله نسخة من صحي  البخار  طبعة بو و مثال  
 خ  ناك مي ة في  ذه المناولة  ، ذه نسختي :قال ،الميمنية أو الحلبي أو غير ا من الطبعا 

 تاب والنسخة المعتمدة عند  عن شيوخي طبعة بو و مثال  أنا أرو  الك :بينها وبين أن ي ول
 ااآلن فيه ،السلطانية أو كذا يبين اذ ب ابح  عنها و اشتر ها وارو ا عني ،ا ولى أو الثانية
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 ن  ذه   تختلف بشيء لكن لما كان  الكتب النسن تتفاو     ؛ما فيه مي ة ؟  ما فيها  مي ة و 
بد أن يوجد التفاو  بين النسن مهما بلغ  دقة الناسن والم ابخ أعال ا لو بلغ  الدقة أعال ا   

ثم وجد  أخرى ما  ،ولذلك  ذا وجد  نسخة مخطوطة من البخار  واقتنيتها ؛بد من التفاو 
  بد  ،نسختي تغني عن  ذه :ما تستطيع أن ت ول ؟ي عن  ذه ن نسختي تغن :تستطيع أن ت ول

ولذلك المناو   حينما كان  النسن يعتني بها أ خ العلم وتكون  ؛بين  ذه و ذه اأن تجد فرق  
 ،كخ له مي ته كخ له ا تمامه ،أن نسخة الشين الثاني مي ة أخرى  ،لنسخته مي ة على غير ا كما

وبعضهم يعتني بكثرة  ،يعتني بجودة التن يم والتنسيقبعضهم يعتني بجودة الخط وبعضهم 
ولذلك   يمكن أن تغني  ؛الم ابلة ودقة المالح ة والشكخ والضبط كخ واحد نسخته لها مي ة

أنا عند  البخار  مخطوط خال   :ما ت ول وهللا ،نسخة مخطوطة عن نسخة مخطوطة أخرى 
ن لو عندك نسخة من أ  طبعة كان  عندك  ، لك ها،نسخة لو بربع ال يمة ما اشتر ت لو تأتني

عندك نسخة  ،السلطانية خال  تغني عن جميع ما طبعه السلطان عن جميع النسن التي طبع 
 .خال  النسخة الميمنية واحدة طبع منها ثالثة آ ف نسخة ما تختلف بشيء ،من الميمنية

 نما المي ة لما كان  ناك تفاو   ،ا ما  ناك مي ةا مطبوع  فالمناولة في عصرنا لو كان يناوله كتاب  
وقوة ا  تمام بالم ابلة والتصحي  والضبط  ،ونبا ة الناسن ،بين النسن بسبب قوة العناية بالنسن

فكونه يناوله نسخته  ذا   شك أنها لها مي ة بال  ، ذه   شك أنها نسخة الشين لها مي ة ،والشكخ
  .خالف عند المحدثين

 ؟أخف  من اإلجا ة لماذا ،أنها أخف  من اإلجا ة يعني المناولة ي ول ابن ا ثير: ال ا ر
بخالف  ،مخصوصة بكتاب بعينه جا ة   ن أعلى درجاتها أنها ؛ال ا ر أنها أخف  من اإلجا ة
 ذه نسختي من صحي  البخار   :جيد  ذا الكالم؟ يعني  ذا قال ؟اإلجا ة  خ  ذا الكالم م بول

ي ول صحي  أن فيها شيء من التعيين  ،وخي  ذا  و تفضخمرو  الكتاب الذ  أرويه عن شي
وأن  تطمئن  لى أن  ذا الكتب مت ن ومضبوط برواية معي نة من روايا   ،والتشخي  للكتاب

بينما  ذا أجا ه  ، ما برواية أبي ذر أو رواية حماد بن شاكر أو رواية غير ما من الرواة ،البخار  
أو يرجع  لى  ، خ  ذا التفضيخ عند ابن ا ثير يرجع  لى ال وة والضعف ،فإنما يجي ه بكتب كثيرة

تفضخ  ذه  :وي ول ،الخصو  والعموم؟ يعني أفضخ أن يجي ك الشين مناولة بسنن ابن ماجه
 ،أج تك بمروياتي :أو ي ول ،بن ماجه و ذه روايتي و ذه نسختي التي نسختها أو قابلتهاسنن ا

 أيهما أقوى وأفضخ؟ 
  ..............طالب: .

بينما  ،آخر أن  ذه اإلجا ة بالمناولة أفاد  الرواية بكتاب واحد ا ، ابن ا ثير لحظ محل   
 ننا  ؛ما يرجع  ليه  ذا ،و ذا   يرجع  لى أصخ سبب التفضيخ ،اكتب   اإلجا ة بالمرويا  أفاد 
ه  بن ماجه التي يعني ابن ماجه الذ  اندرج مع مجموعة كتب روايت ،نن ر  لى كتاب مجرد
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 لى أنه أجي  بكتب كالم ابن ا ثير يرجع  .اقترن  بالمناولة؟  ذا   يرجع  لى أصخ التفضيخ
  ما يرجع؟ يعني مثخ من ا   ذا يرجع  لى أصخ التفضيخ و  ،أجي  بكتاب واحد ،كثيرة في المناولة

لكن  ،نعم ،أ خ العلم ي ولون الجمهور يرون أن صحي  البخار  أرج  من صحي  مسلم :ي ول
من صحي   ؟  ن نسختهلماذا ،من صحي  البخار   ينسختي من صحي  مسلم أفضخ من نسخت

من صحي  البخار  أقخ في  ذا  هوقوبل  عدة نسن ونسخت ،مسلم كتبها ناسن ما ر ونبيه
ولذا كالم  ؛   مر عار ؟ يرجع  مر عار ا  التفضيخ و  خ  ذا يرجع  لى أصخ  ،المستوى 

نما يرجع  لى أمر خارج ؛ابن ا ثير ليس بجيد ي ول  ، نه   يرجع  لى أصخ التفضيخ وا 
ن كان  غالب   :السخاو    ،ا في كتاب بعينه فهي م ترنة بما فيه م  د ضبطو ذا ليس بجيد فإنها وا 

عني الكتب  ارو   : نه لما ي ول له ؛ي الضبطقالوا التخصي  أبلغ ف ،بخ والتخصي  أبلغ
 ذا  ،بعينه الكن حينما يناوله كتاب   ،يستفيد أكثر من كتاب  شك أنه من  ذه الحيثية  ،الستة
لكن لو ناوله الكتب الستة  نا يأتي  ،فالمناولة أبلغ من  ذه الحيثية وذاك أعم وأشمخ ،أخ 

أو جاء له بالكتب الستة  ،ارو  عني الكتب الستة من غير مناولة :قال .التفضيخ على وجهه
أيهما أفضخ  خ ي ول  ، ذه  ي الكتب الستة  ي مروياتي عن شيوخي ارو ا عني :حملها وقال
ولذلك مرد التفضيخ عند  ؛  يمكن أن ي ول مثخ  ذا ؟ن اإلجا ة أفضخ من المناولة  :ابن ا ثير

يعني لو قيخ كما قال الحافظ  ،الذ  من أجله فضل  المناولة ابن ا ثير لم يصب فيه المح 
 العراقي عن ابن الصالح:

         ...............................
كمممممممذا لمممممممه ولمممممممم يصممممممموب صممممممموبة            .

. 

 نه لم يحم حول ن طة التفضيخ التي من أجلها فضل  المناولة على اإلجا ة وأعال ا  ؛صحي 
أعلى  ذه الصور  ذا أعطاه يعني  ، ذا أعلى  ذا النوع النوع ا ول من أنواع المناو   له صور

ا له على طر ق الهبة أو على طر ق البيع الم صود أن الطالب أعطى الشين الطالَب الكتاَب ملك  
اآلن يضمن أنه ملك نسخة الشين  ذه أعلى  ،ا لهيرجع بالكتاب بحي    يعيده  لى صاحبه ملك  

مكنه من النسخة فإعارة يعني يلي التمليك اإلعارة أو اإلجارة بحي  ي   ،ا لهلك  صور  ذا النوع م  
راقين أو يكون عنده نسخة أخرى اشترا ا من الو  ،يذ ب  لى بيته و نسخها وي ابخ عليها المنسوخ

ما فيه  ،فإعارة يعني يلي التمليك سواء كان بالهبة أو بالبيع ،ا عنهاوقابلها عليها لتكون فرع  
كذا مما  كذا أن يحضر الطالب بالكتاب   ، ما على سبيخ اإلعارة أو اإلجارة ،تمكين من غير ملك

لب بالكتاب سواء يعني يوا   اإلعارة واإلجارة أن يحضر الطا ،  يوا   الصورة المرجوحة في العلو
كيف  :قد ي ول ،أو فرع م ابخ على أصخ الشين ،كان حضوره بالكتاب الذ   و أصخ الشين

و ذا يحصخ  ،الشين احتاج وباع الكتاب أو سرو منه وبيع مثال   ؟يصخ الطالب  لى أصخ الشين
لشين وأعطاه ا ،فيأتي به الطالب أو يكون طالب آخر سب ه  لى رواية الكتاب عن الشين ،كثير

فيكون  ذا فرع م اَبخ على  ،ثم ما   ذا الطالب وبيع من ضمن تركته ، عارة ونسخه وقابله
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فيأخذه الشين  ، ذا من مروي ك :أصخ الشين  ذا الطالب يحضر بالكتاب  لى الشين في ول له
و ختبر  ،و ن ر في الرواية واإلسناد الذ  يرو  به البخار  مثال   ،و تصف  و ن ر في اإلسناد

حح  لها الم صود أنه يطمئن  لى النسخة ثم يعيد ا  ليه  ،لكتاب في مواطن صححها أو ص 
 نهم يطل ون عليه  ؛ا بعر  ال راءةو لتبس أحيان   ، ذا يسمونه عر  المناولة ،اروه عني :في ول
وي صد به عر  المناولة و   ،الكتاب عرضا على الشين فالن   أرو  : ن بعضهم ي ول ؛اعرض  

والعر   ذا أطلق  نما ينصرف  لى عر  ال راءة الذ  ت دم النوع  ،ي صد به عر  ال راءة
الطالب ناول الشين  ، نا عر  لكنه عر  مناولة ،الثاني الذ    خالف في صحة الرواية به

ي للشين سواء كان يعن له أن يحضر الطالب بالكتاباروه عني  :وقال ،لشين ناوله الكتابثم ا
 جخ عر  الشين له يعني  و  ،ا مفعول  جلهعرض   ،اأصخ الشين أو فرع م ابخ عليه عرض  

فالطالب  ،يعني  جخ استعرا  الشين للكتاب ،يعرضه على الشين والشين يناوله  ياه فيجي ه
التي  فإذا اطمأن  لى أن  ذه الرواية  ي ،يعر  الكتاب والشين يستعر  الكتاب و ن ر فيه

 ،و ذا العر  للمناولة :قال ،أو  ذه النسخة م ابلة على نسخته ومصح  عليها ،يرو  عليها
و ذا  ،ا على الشين فالنا على الشين فالن عرض  أرو  صحي  البخار  عرض   :وبعضهم ي ول

ا   يسلم من شوب تدليس أرويه عرض   : ذا قال ،يلتبس بعر  ال راءة و  يسلم من شوب تدليس
 ؛ ن السامع ي ن أنه عر  ال راءة ؛كيف ي ول من يرو  بالمناولة واإلجا ة ،ا سيأتيعلى م

أنا أرو  صحي  البخار  عن  :فإذا قال ا، ن أ خ المشرو يسمون ال راءة على الشين عرض  
 ن العر   ذا أطلق  نما يراد به  ؛ ذا فيه تدليس ،ا أو بالعر  أو بطر ق العر فالن عرض  
 .و ذا العر  للمناولة ،لكنه عر  المناولة اا يسمونه عرض  و ذا أيض   ،عر  ال راءة

          والشمممممممممممممين ذو معرفمممممممممممممة فين مممممممممممممره
.            ..............................

. 
وكم من شخ   ،ليعلم صحته والحال أن الشين ذو معرفة وي  ة وحفظ فين ره و تصفحه متأمال  

لكن الرواية صحيحة  ، ذا عر  لكتاب ،ويك فأجا  م به ذا من مر  :جيء له بكتاب وقيخ له
 من دون تصف  أو مع غفلة الشين أو مع  ذا كأنه. ؟  باطلةا  و 

  طالب: ...............
 نه المفتر  أن  ذا الشين يرو   ؛كيف  جا ة،    و جاء له بكتاب معين وما تصف  و  شيء

و ذه النسخة ما يدر  على أ  رواية جيء  ،يرو  البخار  برواية أبي ذر ،على رواية أبي ذر
  بد من تصف  وتأكد أن  ذه النسخة  ؟  ما يصل ا   ذا يصل  و  ،اروه عني :قال ،بهذه النسخة

 ذا أشبه  ، ذا الكتاب من مرويك و ثق بالطالب :أما كونه ي ال له ، ي التي يرويه عن شيوخه
و و   يدر   خ  و  نعم :ثم ي ول ،حدي  كذا من مروياتك : ذا قيخ له ما يكون بالتل ين كما
 ي بخ التل ين، نعم. .. ذا يسمونه ؟من مروياته أو  
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  طالب: ...............
افتر  أنه يرو  عن طر ق  ، ،   بد يحدد  ،   بد أن يحدد  ن حدد باللفظ أو يحدد بالسند

دعنا في  ،تن   ثالثمائة حدي  أو العكس ،ماد بن شاكرأبي ذر ثم طلع  النسخة من رواية ح
 نسخة ت  د.

  طالب: ...............
ا تبع   ،الكتب كلها لها روايا  ، ، روايا  الصحي  متفاوتة ا وتتفاو   ذه الكتب   ادة ون ص 

لماذا؟  نه الذ  قال  ،ا لما تجدخرجه أبو داود تبع   :ا ما ي اليعني كثير   ، ختالف الروايا 
فال بد  ،رواية ابن داسة ،خرجه على رواية ابن أبي عبد وأن  في يدك رواية اللؤلؤ  أو العكس

و خ النسخة سليمة يمكن أن  ؟أن يأخذ الشين الكتاب و تصفحه و ن ر فيه  خ  و بالفعخ روايته
الحال أن الشين ذو معرفة و  ،  بد أن يكون على ي  ة تامة في  ذا الشأن ؟تنسب  ليه فيما بعد

 ،ثم يناول الشين ذاك الكتاب محضره ،ليعلم صحة النسخة ؛فين ره فيتصف  متأمال   ،وحفظ وي  ة
 ليرويه عنه الذ  أحضره.يناوله الطالب  ،يعني بعد اطمئنانه  ليه وث ته بالنسخة
          فممممماروه ي مممممول:  مممممذا ممممممن حمممممديثي

          وقممممممد حكممممممموا عمممممممن مالمممممممك ونحممممممموه  .
. 

 ،يأذن له بروايته عنه ، ذا من حديثي أو نحو ذلك فاروه أو حد  به عني :الشين ي ول للطالب
 خ  و موا ن للمناولة ا صلية التي تكون النسخة  : ذا النوع من المناولة الذ   و العر  ي ول

لكن  خ  ذه  ،كال ما فيه مناولة ،عند الشين صادرة من الشين وليس  صادرة من الطالب للشين
من نسخة  عمن كون الكتاب نسخة الشين أو فر  أقخ ؟للطرو ا خرى أو ناقصةموا  ة لهذا النوع 

 ن  ذا العر  موا   لعر   :لكن بالغ بعضهم قال ،والشين  و الذ  يناول الطالب ،الشين
ب ب واشتد ا مر على أ خ الحدي  لما كثر الطالع  مثخ عر  ال راءة اآلن لما َص  ،ال راءة

 ذا العر  الطالب  :قالوا ،ي وم م ام السماع و و اإلجا ة اوجدوا مخرج   ،وكثر  ا حادي 
 نه أفضخ لماذا؟  :وبعضهم ي ول ،باعتبار أنه ي وم م امه ،يعر  الكتاب يساو  عر  ال راءة

ما نه في عر  ال راءة قد يفو  ما يفو   ما كلمة و  ماحرف و  ا  مايس ط حدي  و  ا  الن ر ينبو  ا 
و ذا كثير أو يس ط سطر وا حادي  المكتوبة المدونة في الكتاب وقوبل  على  ،عن حدي 
يعني اختلفوا في موا اة  ذا النوع وا نواع العالية العليا  ،ا يؤَمن فيها  ذا ا مرا صخ مرار  
دنيين بأنها تعادل فحكوا يعني الحاكم حكا عن اإلمام مالك رحمه هللا ونحوه من أئمة الم ،ا صلية
 السماع.

  طالب: ...............
فاروه يعني في  ، ذا من حديثي فاروه :وي ول له ، م اآلن المناولة الم رونة باإلجا ة  ذه أعال ا

 حال المناولة بصور ا التي ت دم .
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          فممممماروه ي مممممول:  مممممذا ممممممن حمممممديثي
.            ............................

. 
 المناولة سواء كان  بتمليك أو بإعارة أو بعر .في 

          فممممماروه ي مممممول:  مممممذا ممممممن حمممممديثي
          وقممممممد حكمممممموا عممممممن مالممممممك ونحمممممموه  .

. 
             بأنهممممممممممممممممممما تعمممممممممممممممممممادل السمممممممممممممممممممماعا

.            ..............................
. 
 يعني بالصور المت دمة  ذا كان  م رونة باإلجا ة.

             السمممممممممممممممممممماعابأنهممممممممممممممممممما تعمممممممممممممممممممادل 
.  ..............................          

. 
 ن المناولة تعادل  :و ذا ال ول قال به ابن خ  مة ي ول ،لكن الحاكم لم يحك لفظ اإلمام مالك
 السماع لكن  خ  ذا الكالم صحي ؟ 

  طالب: ...............
السماع من لفظ الشين    ،الشين   يمكنيعني في حال التمليك يعني تعادل السماع من لفظ 

 ،ا صخ في الرواية أن الشين يحد  والطالب يستمع ، نه  و ا صخ في الرواية ؛يعادله شيء
 ذا ا صخ والصحابة يتل ون عنه يعني  جا ة  ،يحد  -عليه الصالة والسالم-كما أن النبي 

مام  ستد ل لها بحدي  واحد حدي  ض  العر  وال راءة على الشين والرواية عنه بأخبرني يعني ا
عليه -يعني من لفظ النبي  ،السماع من لفظ الشينوب ية السنة  نما رو   بطر ق  ،بن ثعلبة

خ العر  وبعضهم فض   ،ولذلك أجمعوا عليها ؛جاء ما يدل على صحة العر  -الصالة والسالم
ن كان الجمهور  ،ماعوالحجة  ا رة لمن قدم العر  على الس ،على السماع على ما ت دم وا 

من قدم العر  على السماع على ما ت دم حجته  ،والسماع لم يخالف فيه أحد ،ي دمون السماع
والطالب قد   يكون لديه ا  لية للرد على الشين أو يهاب  ،أن في حال السماع قد يخطئ الشين

شين لن يتردد في الرد ال ،أما  ذا كان الطالب  و الذ  ي رأ على الشين ،الشين بحي  يرد عليه
 و ذا ت دم ذكره.

..............................             
          وقمممممممد أبمممممممى المفتمممممممون ذا امتناعممممممما  .

. 
ال ول  اَأَبوْ السماع المفتون من أ خ العلم يعني ولكن أبى المفتون جمع مفتي ذا  ذا ال ول بأنها ك

ال ول  اذا يعني أَبوْ  اأَبوْ  -باإلجا ة بالصور المت دمةنة الم رو المناولة -بأن العر  أو المناولة 
 ،اامتناعا يعني امتنعوا عن ت ديمه على السماع حتى مساواتها للسماع امتناع   ،بأنها كالسماع

 سحاو والثور  يعني منهم  سحاو بن را ويه وسفيان الثور  مع باقي ا ئمة المتبوعين مع 
 ،اإلمام مالك حكى عنه الحاكم أنها تعادل السماع ،النعماني أبي حنيفة والشافعي وأحمد الشيباني

 ويه ذلك ومعهم  سحاو بن را  اأَبوْ  ،ا   تساو  و  تعادل السماعنه  :ا ئمة الثالثة ي ولون 
وقال مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني أحمد بن حنبخ الشيباني نسبة  لى شيبان  ،والثور  

 بن ثعلبة.
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 قد حكوا :قل  ،وابن المبارك وغير م رأوا بأنها أن  
ة           جممممممممممممممماعهم بأنهمممممممممممممما صممممممممممممممحيح

ن تكممممممممممن مرجوحمممممممممم  . ة          معتمممممممممممدا، وا 
. 

وب ية ا ئمة  ،السماع ح كي عن مالك  أنها تعادل السماعيعني الخالف في المفاضلة بينها وبين 
 المتبوعين أبوا ذلك وامتنعوا من مساواة المناولة الم رونة باإلجا ة بالسماع.

          وابممممممممممممن المبممممممممممممارك وغيممممممممممممر م رأوا
          ..............بأنهمممممممممممممما أن ممممممممممممممم   .

. 
ن مَ  ،قد حكوا :قل  -رحمه هللا-ا مرو  عن مالك و ذا أيض   ،يعني المناولة أن   من السماع

الصحة غير يعني مسألة  ،حكوا  جماعهم بأنها صحيحة ال اضي عيا  ومن تبعه ؟الذ  حكى
 ، جماعهم يعني  جماع أ خ الن خ على ال ول بصحتها ،مسألة مساواتها للسماع بأنها صحيحة

ن اختلف في  ،يعني صحة المن ول بها وصحة الرواية بها معتمد من أجخ اعتماد ا وتصدي ها وا 
ن  ، ن المناولة م رونة باإلجا ة ؛صحة اإلجا ة المجردة على ما ت دم أقوى من اإلجا ة المجردة وا 

ا ئمة  وقول ،المناولة بالنسبة للسماع مرجوحة ،تكن المناولة كما ت رر بالنسبة للسماع مرجوحة
 ،ا رواية توافق قول ا ئمة الثالثةولإلمام مالك أيض   ،ا لما حكاه الحاكم عن مالكالمتبوعين خالف  

ن كان  الرواية بها صحيحة وأجمعوا  ،فال ول المح ق أنها   تعادل السماع حتى و  العر  وا 
تاب على جهة  ناك بع  الصور للمناولة عرفنا أن أعال ا أن يناوله الك ،على الرواية بها

وا ول على جهة  ،ايعطيه الكتاب مؤقت   ،يعني مؤق  ،أو على جهة اإلعارة أو اإلجارة ،التمليك
أو الطالب يأتي بالكتاب فيعرضه على الشين و تصفحه  ،التمليك يعطيه  ياه على سبيخ الدوام

 ناك صور  ،اروه عني :ثم يعيد للطالب وي ول ،وي ر بأنه  ذا من حديثه ومن مرويه ،الشين
 ، ذا مرو ي فاروه عني ، ذا صحي  البخار   :ي ول ،منها المناولة مع عدم التمكين من النسخة

 ،نعم بإمكان الطالب أن يتصف  و ن ر بسرعة ،ثم يسترده الشين في المجلس ،ثم يأخذه الطالب
 نه قال: أما  ذا ناول الشين الكتاب  ؛ ذه مناولة من غير تمكين من النسخة ،ثم يأخذه الشين

بخ أمسكه الشين  ،ا ذلك منه في نفس الوق  في المجلس ولم يمكنه منهمع  جا ته له به واسترد  
الشين ما مكنه من  ، ذه نسختي ما يمكن تخرج بها من عند  :عنده وجاء يخرج بالكتاب قال

 الن ر التام في النسن.
             أمممممممممممممممممممما  ذا نممممممممممممممممممماول واسمممممممممممممممممممتردا

          ىأد   فممممي الوقمممم  صمممم  والمجمممما     .
. 

لكن  خ لهذه المناولة  ،يعني يص   ذا الصنيع من الشين ،المجا   ذا أراد الرواية بذلك ييعن
 م  ة على اإلجا ة المجردة؟ 

  طالب: ...............
 كيف؟

  طالب: ...............
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لكن كون الطالب ين ر في نسخة الشين ويطمئن  ليها  ،على كخ حال  م   يرون لها م  ة
يعني   شك  ،وأنها مت نة ومضبوطة ،وأن ناسخها فالن ،وأنها على رواية كذا ،و ن ر في سند ا
ن لم يكن لها أثر في الرواية. ،أن  ذا  ذه م  ة  وا 

             أمممممممممممممممممممما  ذا نممممممممممممممممممماول واسمممممممممممممممممممتردا
          ىفممممي الوقمممم  صمممم  والمجمممما  أد    .

. 
          ن نسممممممخة قممممممد واف مممممم  مرويممممممهممممممم

.  ..............................             
. 

 و ذه ليس  لها م  ة. ،المجا  به بم ابلتها ونحوه ذل ،المجا  به مرويه
          مممممممن نسممممممخة قممممممد واف مممممم  مرويممممممه

.               ..............................
. 

اآلن الطالب معين في  ذه الصورة من  ،عين في اإلجا ةو ذه ليس  لها م  ة على الذ  
وتعيين  ،الطالب المجا  ،أنواع اإلجا ة التي ت دم  تعيين المجا  والكتاب معين وأعال ،المناولة

ولكن  ذه  ،و ذه ليس  لها م  ة :قالوا ؟ما الفرو بين الصورتين ،المجا  به الذ   و الكتاب
 الصورة   ي هر لها م  ة.

ة          جممممما  المممممذ  عمممممين فمممممي اإلعلمممممى 
.  .............................          

. 
من  ،من الف هاء ،من أ خ الحدي  ،عند المح  ين من أ خ العلم ا عن المناولةيعني مجرد  
 نه  ؛لكن ما ه أ  جعخ له م  ة معتبرة على ذلك أ خ الحدي  ، ذه ليس  لها م  ة ،ا صوليين

 ي ول:
ة          جممممما  عمممممين فمممممي اإلعلمممممى المممممذ  

.  .............................          
. 

يعني مجرد عن المناولة عند المح  ين  م ي ولون من الف هاء وا صوليين يعين يواف هم بع  
كي عنه منهم يعني أ خ الحدي  أ  من ح   ،ما ه أ  جعخ له م  ة معتبرة على ذلك أ خ الحدي 

 بع  أ خ الحدي .
          دماا وق مممممممممممالحمممممممممممدي  آخممممممممممر  أ ممممممممممخ 

.  .............................          
. 

ووجه المي ة أن الطالب في اإلجا ة  ،يعني قديما وحديثا كما حكاه ال اضي عيا  وابن الصالح
و ذه اإلجا ة مع تعيين  ،عني صحي  البخار   أرو  أنا صحي  البخار  ارو   :ما رأى الكتاب قال

سيما مع تسا خ الطالب في الرواية التي اعتمد ا  المجا ة له والمجا  به   شك أن فيها  
عني صحي  البخار  و  استفصخ ذ ب  ارو   : ذا قال ،  شك أن فيها الرواية فيها خلخ ،الشين

   أن الشين اكتفى  ،أ  دار من الدور مثال   أووأخذ نسخة أ  طبعة كان  دار الكتب العلمية 
 ، ذه نسختي من صحي  البخار   :لكن لو أن الشين قال ،عني صحي  البخار   ارو   :ب وله

 ذه ليس  لها م  ة عن المجردة لها م  ة  ،فأخذ ا الطالب وعرف الطبعة وذ ب واشترى مثلها
ما حكاه عيا  يا فا وحديث  ني قديم  عي اا وقدم  لكن ما ه أ خ الحدي  آخر   ،عن المجردة بال شك

 وابن الصالح.
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..............................          
          أممممما  ذا ممممما الشممممين لممممم ين ممممر ممممما  .

. 
 ،الصورة ا ولى  ذا ناول واستردا المناولة مع عدم التمكين من النسخة ،وأما يعني الصورة الثانية

عر  -ا  لى مسألة العر  يعني  ن رجعن ،وأما  ذا ما الشين لم ين ر ما أحضر الطالب
 وأما  ذا ما  ذه  ائدة. ، ذا الشين ما ن ر في النسخة و  تصفحها و  ن ر فيها -المناولة

.............................          
           ذا مممما الشمممين لمممم ين مممر مممما....   .

. 
          أحضمممممممره الطالمممممممب لكمممممممن اعتممممممممد

          مممن أحضممر الكتمماب و ممو معتمممد  .
. 

 ، ذا البخار  منسوخة من نسختك وم ابلة عليها مضبوطة ومت نة والطالب ث ة :الطالب ث ة قال
واعتمد الشين على كالمه و  تصف  في الصورة ا ولى من عر  المناولة الشين يتصف  

اطمأن  لى الطالب و و ث ة  -الحالة الثانية-لكنه في  ذه الحالة  ،ويطمئن  لى الكتاب و ثق به
 ذا  ،ن مثخ  ذا يكفي كما لو اطمأن الشين بنفسه  : خ ي ال ،ومعروف بالضبط والدقة والتحر  

وأما  ذا ما  ،اعتمد على الطالباطمأن الشين بنفسه   شك أنه في  ذه الحالة أقوى مما لو 
لكنه ناوله  ،ليعلم صحتهالشين لم ين ر ما أحضره  ليه الطالب مما ذكر له أنه من مرويه 

و و أ  الطالب المحضر معتمد مت  ن  ،واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب
مدون في كتاب   نما ،لمرويه ا ن الشين في حال العر  ال راءة عليه قد   يكون حاف    ؛ث ة

ن الث ة الذ  اعت مد   :فهخ ي ال ،وقد يعتمد على ث ة يمسكه له ،وا صخ أن يمسك الكتاب بنفسه
يعني  ،عليه في  مساك ا صخ يعتمد عليه في أن  ذه النسخة مأخوذة من نسختك وم ابلة عليها

 خ يعتمد على الطالب الث ة المتحر  المعروف  ، ذا تصورنا ذلك واعتمدنا عليه وصححه ا ئمة
 بضبطه وتحر ه يعتمد عليه في أن  ذه النسخة مت نة ومضبوطة.

.............................          
           ذا ممممما الشممممين لممممم ين ممممر ممممماأممممما   .

. 
          أحضمممممممره الطالمممممممب لكمممممممن اعتممممممممد

          مممن أحضممر الكتمماب و ممو معتمممد  .
. 

يعني كما يص  في ال راءة على  ،الشين يعتمد على الطالب و و معتَمد ث ة ص  ذلكيعني 
لكن  ذا  ، ن ا صخ أن الشين ي  رأ عليه و و يحفظ مرويه ؛الشين مع ا عتماد على الطالب

 ،مروياته هكان   يحفظ ما عنده ضبط صدر عند ضبط كتاب وكتابه موجود نسخه كتب في
ا صخ يمسكه  ،وصار أحد الطالب ،واعتمد عليه واطمأن  ليه ،وقابله على أصول شيوخه

 ه  ذا.لكن ما أمسكه بنفسه أمسكه ث ة عن الشين صحح ،بنفسه
  طالب: ...............

 كيف؟
  طالب: ...............
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مثله التن ير مطابق ص  في ذلك ما يص  في ال راءة على الشين ا عتماد على الطالب وا   
وا   يعني يكن الطالب ممن يعتمد عليه يعتمد على خبره و  يوثق بخبرته ف د بطخ  ،ابطخ استي ان  

و  المناولة بطل  الرواية بهذا النوع وا   بطخ استي انا ولم تص  اإلجا ة  ،بطل  الروايةو اإلذن 
ن ي  ،و  عر  المناولة يعني  ،ذا من حديثي أج ته  ن كان :طالب المعتمد وغيرهالشين لل خوا 

ا الكتاب في ا صخ  خ  و من يشترط جاء الطالب بكتاب والشين ما تصف  و  تأكد أن  ذ
ونه يعرف أن  ذا الكتاب من مروياته لكن ما تصف  ين ر  لى ث ة يعني ك روايته أو  ؟

جاء الطالب  ،ص  وا   يكن كذلك لم يص  اومتحر    اوضابط   ا ن كان الطالب ث ة ومت ن   ،الطالب
ن ي خ ن قال له  ؟خ  و مرويه أو  الشين ناس و  يدر    ،ك ذا من مروي    :بكتاب وقال  :وا 

فهو  ،براءتي من الغلط والو م الذ  فيهيعني  ذا من رواياتي مع  ،أج    ن كانا ذا من حديثي
يعني يشترط الث ة والضبط  ،يعني  ذا فعخ حسن ،حسن يعني كما قال الخطيب وغيره فعخ  

 والبراءة من الو م والغلط قال.
          فهممو فعممخ حسممن ...............

            التبمممممممممممممين يفيمممممممممممممد حيممممممممممممم  وقمممممممممممممع  .
. 

ن وتأكد الشين أنه يرو   ذا  ذا وقع التبي   ؟اإلذن بالرواية وصحة الرواية بعد يعني متى يفيد
خال  أنا تأكد  أني أرو   ذا الكتاب وأن  ث ة وأنا بر ء  :الكتاب عن شيوخه وقال للطالب

 ذا تأكد بنفسه افتر  أنه بعد  ذا الكالم ما  الشين كيف يتأكد  ،من الغلط والو م فاروه عني
لشين يرو   ذا الكتاب أو يتأكد ب ول ث ة أن ا ؟الشين أو من فهرس الشين ب ثالطالب من 
يعني التبين بصحة كونه من رواية الشين ومن حدي  الشين النوع  ،حي  وقع التبين يعتمد عليه

 النوع ا ول م رون باإلجا ة وكخ ما ت دم تابع لها والنوع الثاني. ،الثاني من أنواع المناولة
ن خلمممممممممم  مممممممممممن  ة           ذن المناولمممممممممموا 

.  ..............................          
. 

  
. 

 خ  و  ؟هلكن في النوع السابق  ذا الشين الذ    يدر   خ  و من حديثه أو ليس من حديث
أج   لك أن ترو   ذا الكتاب و ناوله  ياه بعد عرضه  :وي ول ؟من مروياته أو ليس من مروياته

 ن كان من مروياته يعني الرواية بهذه الطر  ة مع ا ستثناء ومع ا شتراط ومع براءتي من  ،عليه
ولو عرضه على  ا ن الطالب قد يرى  ذا اللفظ صحيح   ؛  شك أن فيها ضعف ،كخ و م وغلط
كخ  ليه ا مر قال ،غلط :الشين ل ال اروه عني  ن كان من حديثي ومع براءتي  :يعني الطالب و 

لكن لو  ،ادقته ونبا ته وحذقه رآه صحيح  مشى على الطالب مع  اثم وجد لف    ،غلط والو ممن ال
  ن الناس يتفاوتون. ؛ما صححهأن الشين اطلع على  ذا اللفظ 

  طالب: ...............
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مع براءتي من الغلط والو م و   :ي ول ،ما يرجع  لى كتاب نسخة غيره ،لكن يرجع  لى كتابه نعم،
يعني شخ    يدر  ما في  ،لكن في  ذا التوسع ضعف ،  عرف دقة  ذه النسخةتصف  و 

 : ن كان من مرو ي ثم قال له :فأجا ه قال ؟جوف  ذا الكتاب أو    يدر  أن من مرويه أو  
يعني أ  تجدون في المح  ين في التح يق ممن  و على درجة من  ،مع براءتي من الو م والغلط

ويغير في  اتجدون بع  المح  ين ي ابخ النسن و ثب  في الحاشية لف    ،ال وة والضبط واإلت ان
ثم يتبين عند الن ر أن الصواب ما جعله  ،كذا في ا صخ وصواب الكلمة كذا :ثم ي ول ،ا صخ

ن ش  ا موجود عند كثير من المح  ين يعني  ذ ،في الحاشية أو العكس يعني التفاو   ،هد لهموا 
و تبين له في وق  قد   يتبين له في  ،في الفهوم يتبين لإلنسان صحة لفظ قد   يتبين لغيره

لكن  ذا اعتمدنا نسخة الشين التي فيها مرويه نسخها على ا صول معتمدة  ،غيره من ا وقا 
 ،أذن  لك أن ترو   ن كان من مرو ي ومع براءتي :أما  ذا قال ،ها من ذلك كلوقابلها عليها أمن  

التوسع  لى  ذا الحدي  ليس  ،أوكخ  ليه حتى تصحي  النسخة ،يعني أوكخ  ليه حتى التصحي 
وا ختالف في فهم بع  الجمخ وبع  العبارا   ، ن الطالب يتفاوتون في  ذا ؛بصحي 

 ذا  :ابة الحدي  وضبطه بع  أ خ العلم ي ولولذا كما سيأتي بكت ؛وبع  الكلما  موجود
 خ يجو  أن تغير  ذا الخطأ؟  ،وجد  في الكتاب خطأ تج م بأنه خطأ ،وجد  في كتابك خطأ

تثب  الكتاب على ما  :ومنهم من ي ول ،الصواب خيجو   ذا كان خطأ   يحتم :منهم من ي ول
 نه قد يأتي بعدك من يتبين له وجه  ؛في الحاشية أن  ذا خطأ والصواب كذا هبوتن ، و عليه

   :ومنهم من ي ول ،ر ذا كان الخطأ في آية تغي    :منهم من ي ول ،الصواب فيما  عمته خطأ
كيف؟  نك قد تكون حف   ال رآن وقرأ  ال رآن على قراءة وصاحب  ،تغير ولو كان في آية

ر ال رطبي المفسر يفسر كلمة من ا ما يمر علينا في تفسييعني كثير   ،الكتاب اعتمد قراءة أخرى 
ثم يأتي بع  الطالب يجرؤ عليها  ،يعتمد رواية نافع ، نه يعتمد ا ؛ال رآن على قراءة نافع

ولذا أخطأ من  ؛قراءة عاصم تختلف عن قراءة نافع ، ن المصحف الذ  بأيدينا يختلف ؛ويعدل
ي ارن بين الم طع الذ  طبعوه طبع ال رطبي وطبع معه ال رآن برواية عاصم لماذا؟  ن النا ر 

ا صخ أن  ،و ذا من شؤم التصرف في الكتب ،من قراءة عاصم والمفسر يفسر قراءة نافع
ما فيها  تيومثله كخ الكتب ال ،سبخ السالم هومثل ،وكذلك فت  البار   ،ال رطبي ما فيه آيا 

 ؛وعلى حد  عمه ا في  نهحسن  ثم يأتي الطالب م   ، ن شروحها شرح م جي بدون متون  ؛متون 
لكن على مثخ  ،أو قراءة اآليا  مجتمعة يحسن في  نه ،ليسهخ للطالب قراءة الحدي  متواصخ

أن يفصخ ما يضيفه  لى الكتاب ا صلي بخط بحي  يتمي  أو   ذا الذ  ير د أن يتصرف أو   
يعني الذين  ،فا مر الثاني أن يعتمد الرواية أو ال راءة التي اعتمد ا المؤل ،يجعله في الحاشية

أو يوجد في  ،ما ي ول الحافظ قوله و  نجد في المتنا البخار  مع فت  البار  نجد كثير  طبعوا 
وأما بالنسبة لكتب  ، ن الذ  طبع رواية غير التي اعتمد ا الحافظ ؛المتن ما   يوجد في الشرح
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تجد الصنعاني  ،ما فيه متن فتجد الربط بين الكالم على الحدي  السابق مثخ سبخ السالم مثال  
 :في حدي  ابن عمر و وض  ذلك قوله مثال   ،يربط بين الكالم على الحدي  السابق والالحق

وقد حصخ  ذا يجعخ المتن بين  ،وكذا وكذا ثم يأتي الطابع ويأتي بحدي  ابن عمر بينهما ف د
 ،لماذا؟  نه أقحم المتن وا صخ ما فيه متن ،خ المتن والثانية بعدهكلمتين متضايفتين واحدة قب

يضاح في كتابة  ،و  شك أن  ذا من شؤم التصرف في كتب أ خ العلم وسيأتي م  د بيان وا 
يعني عند  ،و ذه تفيد طالب العلم في التح يق ،الحدي  وكيفية التصحي  والس ط واللحق وغير ا

 و اعتمد ا المح  ون لسلموا من كثير من ا نت ادا .أ خ الحدي  قواعد للتح يق ل
ن خلمممممممممم  مممممممممممن  ذن المناولمممممممممم ة          وا 

.  ..............................          
. 

 ،ا من مروياته سواء ملكه  ياه أو أعاره  ياه لينسن منهبأن يناول الشين الطالب شيئ  النوع الثاني 
ن  اروه عني ي ول: :أو يعر  الطالب على الشين الكتاب فيدفعه  ليه الشين من دون أن ي ول وا 

وحكاه الخطيب عن طائفة من  ،يعني اختلف فيها قيخ تص  ،قيخ تص  خل  من  ذن المناولة
يص  العمخ دون  :وقيخ ،باطلة من دون اإلذن ،وا ص  أنها من دون اإلذن باطلة ،العلماء
 نه لم يأذن لك فيص   ؛عني كما يعمخ بالمرسخ أن  ما اتصل  روايتك عن  ذا الشيني ،الرواية

 العمخ بها دون الرواية كالمرسخ يعني على ما ت دم في اإلجا ة.
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وهللا أعلم

 
 


